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    Załącznik  

    do Zarządzenia Nr 79/2021 

Burmistrza Miasta Poręba 

         z dnia 12 kwietnia 2021r. 

 

 

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej 
   

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1. Realizatorze konkursu ofert – należy przez to rozumieć Gminę Poręba 

2. Konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych. 

3. Komisji Konkursowej – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową powołaną przez 

Burmistrza Miasta Poręba do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację 

zadań publicznych. 

4. Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

5. Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę złożoną do konkursu przez organizację pozarządową. 

6. Oferencie – należy przez to rozumieć organizację pozarządową składającą ofertę w konkursie. 

 

§ 2. 

Po upływie terminu składania ofert Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji Konkursowej  

i zaprasza do jej składu członków wskazanych w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Poręba nr 79/2021 z 

dnia 12 kwietnia 2021 roku. 

 

§ 3. 

1.   Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach bez udziału oferentów. 

2.   Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej   

członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

3.   Posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji Konkursowej. 

4.   Komisja Konkursowa obraduje w obecności przynajmniej połowy jej składu, a członkowie 

swoją obecność potwierdzają na każdym posiedzeniu na liście obecności. 

5.  Członkowie Komisji Konkursowej na pierwszym posiedzeniu składają oświadczenie, którego 

wzór określa Załącznik do niniejszego regulaminu. 

6.  Obsługę organizacyjno – techniczną Komisji Konkursowej zapewnia realizator konkursu ofert.  

7.  Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące 

wyłączenia pracownika. 

8. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę  

z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 
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§ 4. 

1. Komisja Konkursowa w pierwszej kolejności dokonuje oceny formalnej ofert. 

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny merytorycznej na podstawie Karty Oceny Merytorycznej 

Ofert. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.  

3. Członkowie Komisji Konkursowej wpisują oceny poszczególnych ofert w Karty Oceny 

Merytorycznej Ofert i podpisują się na kartach, na których dokonali oceny. 

4. Komisja Konkursowa proponuje kwoty dotacji. 

5. Po zakończeniu opiniowania wszystkich ofert Komisja Konkursowa sporządza protokół końcowy 

oraz zestawienie zbiorcze, zawierające wykaz oferentów, których oferty zostały zaopiniowane 

pozytywnie z liczbą przyznanych punktów oraz wysokością proponowanego dofinansowania 

oraz wykaz oferentów, których oferty zostały zaopiniowane negatywnie. 

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, przekazywany jest przez Przewodniczącego do 

rozstrzygnięcia Burmistrzowi Miasta Poręba. 

 

§ 5. 

Po rozpatrzeniu konkursu ofert przez Burmistrza Miasta Poręba, Przewodniczący dokonuje bez 

zbędnej zwłoki zamieszczenia wyniku konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Poręba, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poręba i na stronie internetowej www.umporeba.pl 

 

§ 6. 

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia rozstrzygnięcia lub unieważnienia otwartego konkursu 

ofert.  

 

 

Burmistrz Miasta Poręba 

Ryszard Spyra 

http://www.umporeba.pl/

